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طيور هاي گله مدفوعي هاي نمونه از سالمونال جداسازي در باكتريايي كشت هاي روش اي مقايسه بررسي
مرشد ريما

ايران تهران، فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت ايران، نگاري دانشنامه بنياد دامپزشكي و طبيعي منابع كشاورزي، گروه استاديار
morshed@iecf.ir مسؤول: نويسنده الكترونيكى پست

مختلف كشت هاي روش تاثير ارزيابي منظور به تجاري طيور هاي گله از شده آوري جمع مدفوعي هاي نمونه روي بر باكتريولوژيك آزمايشات انجام هدف: و مقدمه
سالمونال باكتري شناسايي و جداسازي در باكتريايي

صورت متفاوت شرايط با مختلف انتخابي و كننده غني هاي محيط در مدفوعي هاي نمونه از سالمونال جداسازي مقايسه جهت آزمايش سري سه كار: روش و مواد
محيط غني سي سي 100 در مدفوع گرم 10 اول: روش ) گرفت قرار بررسي مورد ايران دامپزشكي هاي آزمايشگاه در كشت متداول روش دو اول آزمايش در گرفت.
دوم: روش (XLD)؛ آگار كوالت دزوكسي ليزين- گزيلوز- (BG)و آگار گرين بريليانت جامد انتخابي هاي محيط روي بر كشت سپس و (TT)تتراتيونات آبگوشت كننده
و مك (SS) آگار سالمونال-شيگال جامد انتخابي هاي محيط روي بر كشت سپس و (SC) سيستئين سلنيت آبگوشت كننده غني محيط سي سي 10 در مدفوع گرم 1
تاخيري ثانويه سازي غني اثر سوم آزمايش در و سيستئين سلنيت محيط در سانتيگراد) درجه 42 و 37) سازي غني حرارت درجه اثر دوم آزمايش در .((MC)آگار كانكي

شد. مي لحاظ نيز منفي و مثبت كنترل هاي نمونه آزمايش هر در شد. ارزيابي طيور مدفوعي هاي نمونه از سالمونال جداسازي ميزان بر (4روز)
اول  روش با (%42/85) نمونه 27 و دوم روش با ( %100) نمونه تمامي63 تعداد، اين از شد. شناسايي سالمونال جدايه 63 مجموع در آزمايشات اين در و بحث: نتايج
و (SS) آگار سالمونال-شيگال جامد انتخابي هاي محيط و (SC) سيستئين سلنيت آبگوشت كننده غني محيط به مربوط جداسازي ميزان باالترين بنابراين شدند. مثبت
محيط غني در آن فقدان و نووبيوسين بيوتيك آنتي به ما دسترسي عدم در را اول روش در جداسازي پايين ميزان دليل بتوان شايد است. بوده (MC)آگار كانكي مك
روز نيز 4 از بعد تاخيري ثانويه سازي غني بود. درجه 37 از بيشتر درجه 42 حرارت درجه در سيستئين سلنيت محيط در سالمونالها رشد كرد. جستجو تتراتيونات كننده
مورداستفاده، باكتريايي كشت روش اهميت بيانگر نتايج اين بود. شده منفي اوليه سازي غني از پس آنها كشت كه گرديد هايي نمونه از سالمونال جداسازي افزايش سبب

است. طيور هاي گله در باكتري اين مدفوعي هاي كشت از حاصل اپيدميولوژي مطالعات نتايج تفسير در
جداسازي سازي، غني مدفوع، طيور، سالمونال، كليدى: هاى واژه

بروسال هاى گونه تشخيص منظور به Real-Time PCR حساس و اختصاصى روش اندازى راه
جعفرپور3 ناظمى2،مصطفى دل بيشه1*،على مومنه
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بارورى ،اختالالت جنين سقط باعث باشد.بروسلوز مي جهان سراسر در عمومي بهداشت مشكل ويك دام و انسان بين مشترك بيماري يك بروسلوز هدف: و مقدمه
و بيماران به فراوان درمانى هاى هزينه تحميل و مزمن عوارض باعث جهت اين از و شود مى اصلى ميزبان در اپيديديميت و شير،اورتريت هاى تناسلى،كاهش ،عفونت
و صحيح شناسايى است. مالت تب به آلودگي آندميك ازمناطق يكي ايران و است پراكنده ايران نقاط تمام بيمارى،در گردد.اين مى دامداران به زياد اقتصادى ضررهاى
سرولوژيكى كه هاى تست و خون كشت هاى تكنيك در كه هايى پيشرفت وجود باشد.با مى بيمارى پيشگيرى و كنترل جهت مهم ازعوامل يكى بيمارى عامل سريع
باشد.يكي مى آزمايشگاهى جديد هاى ازمون به نياز بنابراين دارد وجود بروسلوزيس تشخيص در مهمى مشكالت امد،هنوز دست به اختصاصى هاى بادى آنتى كشف براى
Real)واقعي زمان در PCR محصول تشخيص ي ها روش همين گرفته قرار محققين از بسياري توجه حاضرمورد حال در كه كمي سنجش هاي روش جديدترين از
Taqman Real- روش بوسيله سرولوژيكى نظر از مشكوك هاى نمونه در بروسال جنس باكتريهاى شناسايى سازى بهينه مطالعه اين از هم ما است.هدف (Time

باشد. مى Time PCR
DNA استخراج از گرديد.پس تهيه ماه 3 طى در مازندران استان در شهرستان چندين از سرولوژيكى تستهاى نظر از گوسفند) (خون مثبت نمونه 45 ها: روش و مواد
نمونه ها روى 6000 Corbett دستگاه از استفاده با و bcsp31 ژن Real-Timeبراساس PCR TaqMan MBST،واكنش ازكيت استفاده با ها نمونه

گرفت. انجام
بودند. مثبت Real-Time PCR TaqManروش از استفاده با بروسال جنس باكتريهاى حضور نظر از نمونه 20 تنها مشكوك نمونه 45 از و بحث: نتايج
ميتواند كه دقيق ازروشهاى است.يكي دشوار اغلب تشخيصى صحيح هاى روش وجود عدم و ها بيمارى از بسيارى با آن بالينى عالئم شباهت بواسطه بروسلوز تشخيص
اختصاصى پروب پرايمراختصاصى،يك جفت يك بر عالوه آن در كه باشد مى Real-Time PCR TaqManنمايد،روشهاى شناسايى را باكترى جزئى مقادير
Real-Time PCR تكنيك در Post-PCR حذف دليل به همچنين است. رسانده خود ميزان باالترين به را روش اختصاصيت فلورسنت ماده با شده نشاندار
فاقد حقيقت در بروسلوزيس به مشكوك هاى نمونه از زيادى بخش كه دهد مى نشان ما مطالعه گردد. مى منتفى نيز كاذب مثبت پاسخ و Carry over وقوع امكان

بروسالهستند. جنس با عفونت
مازندران Real-Time،استان PCR،بروسلوزيس : كليدى هاى واژه


